Voor 2-6 spelers
Vanaf 4 jaar

Inhoud
1 Holle Bolle Big - 4 paarse hamburgers - 4 rode
hamburgers - 4 gele hamburgers - 4 groene
hamburgers - 1 dobbelsteen - 1 handleiding

Doel van het spel
De big hamburgers voeren zonder zijn buik te laten
ontploffen!

Voorbereiding

• Openhetklepjeaandeachterkantvandebigen
haal alle hamburgers eruit.
• Legallehamburgers,metdenummersnaarbeneden,opdetafel.
• Sluitnuhetjasjemetderiemzodatdezegoedvast
zit. Druk de armen van de big naar beneden totdat
je klik hoort.

Het spel
De jongste speler mag beginnen met het gooien van
de dobbelsteen. Wanneer de dobbelsteen een kleur
aangeeft,pakjeeenhamburgervandezelfdekleur.
Wanneerdedobbelsteenallevierdekleurenaangeeft,
mag je kiezen welke kleur hamburger je pakt.
Opdeonderkantvandehamburgersstaateengetal
van 1 t/m 4. Dit nummer geeft aan hoe vaak de big op
dehamburgermoet“kauwen”.Stopdehamburgerin
de mond van de big en druk op zijn hoofd om de hamburgerte“kauwen”,netzovaakalsdehamburger

aangeeft. De speler links mag nu met de dobbelsteen
gooien en het spel gaat met de klok mee verder.
Wanneer de dobbelsteen de hamburger met het kruis
erdooraangeeft,hoefjegeenhamburgertepakken.
De speler links is nu aan de beurt.
Voorbeeld:dedobbelsteengeeftroodaan,paknueen
rodehamburger.Opdeonderkantvandehamburger
staateen3.Stopdehamburgerindebigzijnmonden
druk 3 keer op zijn hoofd!

Einde van de ronde
Een ronde eindigt wanneer de big teveel gegeten heeft
en zijn riem open knapt! De speler die ervoor gezorgd
heeftdatdebig“ontploft”,isnuaf.

Winnaar
Het spel gaat verder tot er nog maar één speler over
is – die speler wint het spel!
Nieuwe ronde
Alsdebigisontploft,drukjeopdebigz’nhoofdomzijn
buikleegtelatenlopen.Verwijderdehamburgers,sluit
de riem en duw zijn armen naar beneden totdat je een
klik hoort. Je kunt nu een nieuwe ronde beginnen.
Treknietaandebuikvanbig,ditkanscheurtjesinhet
materiaal veroorzaken.

Let op... weet wat je eet!
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